Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Era S.A. Dynamicznie rozwijające się
przedsiębiorstwo budowlane zatrudni osobę/y na stanowisko:
Kierownik Budowy/Projektu
Miejsce pracy: Wrocław
OPIS STANOWISKA:
 prowadzenie, koordynacja i nadzór robót na placu budowy,
 ścisła współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami,
 przygotowywanie i kontrola harmonogramów budowy, bieżące monitorowanie stopnia
zaawansowania robót i rozliczenia z wykonawcami,
 raportowanie z postępów prac na budowie,
 przygotowywanie dokumentacji projektowej,
 koordynacja zamówień materiałów,
 nadzór i kontrola budżetu budowy,
 odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych robót,
 uczestnictwo w naradach i spotkaniach.
WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe techniczne - inżynier budownictwa,
 uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 kilkuletnie

doświadczenie

przy

realizacji

obiektów

kubaturowych

wielkopowierzchniowych,
 biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 umiejętności negocjacyjne, przywódcze oraz kierowania zespołem realizacyjnym,
 kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.
OFERUJEMY:
 pracę w nowoczesnej firmie budowlanej,
 realizację ciekawych i zaawansowanych technicznie kontraktów,
 atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 niezbędne narzędzia pracy.
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Aplikację prosimy przysłać na adres: rekrutacja@era-pi.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne S.A. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie P.I. Era S.A.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt
osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
7)

podanie

przez

Pana/Panią

danych

osobowych

jest

wymogiem

ustawowym.

Ich

nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią
obowiązków podatkowo-składkowych.
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